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Objetivos
Desenvolver ações de pesquisa, ensino e extensão no âmbito da vigilância em saúde, em
conjunto com a rede amparo ao trabalhador, contribuindo para as ações de prevenção
de acidentes de trabalho no trânsito no município da Vitória de Santo Antão.
Objetivos Específicos
• Conhecer a situação das condições de trabalho e seus fatores determinantes,
condicionantes, sociais e ambientais dos moto-taxistas (trabalhadores de trânsito);
• Mapear e propor intervenção na situação de risco no município de Vitória de Santo
Antão;
• Elaborar protocolos de monitoramento e acompanhamento dos fatores de proteção e
riscos potenciais de agravos a saúde do trabalhador;
• Implementar as ações de Promoção e Vigilância das violências e das lesões e mortes
causadas pelo trânsito de Vitória de Santo Antão no âmbito da atenção primária e
hospitalar;
• Fomentar as formação de Comitê Interinstitucional de Prevenção de Lesões e Mortes
de Trânsito no município para analise de situação subsidio para as ações prevenção e
intervenção.
Além dos objetivos específico acima relacionados tem-se com objetivos
secundários, porém não menos importantes:
• possibilitar que a Secretaria de Saúde cumpra seu papel constitucional de ordenador
da formação de profissionais de saúde por meio da indução e do apoio ao
desenvolvimento dos processos formativos necessários no âmbito municipal, de acordo
com características local;
• estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica, bem como a atuação profissional pautada pelo

espírito crítico, pela cidadania e pela função social da educação superior, orientados
pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, preconizado pelo
Ministério da Educação;
• desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar na área de
vigilância em saúde;
• sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado enfrentamento das
diferentes realidades de vida e de saúde da população;
• fomentar a articulação entre ensino e serviço na área de vigilância saúde e;
• fomentar o papel da vigilância em saúde na análise da situação de saúde, como
instrumento de gestão, articulando-se em um conjunto de ações que se destinam a
controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em
determinados territórios.
Resumo
O programa - Desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino e extensão no âmbito da
vigilância em saúde, em conjunto com a rede amparo ao trabalhador: contribuindo para
as ações de prevenção de acidentes de trabalho no trânsito no município da Vitória de
Santo Antão.– vem contribuindo na educação interinstitucional acadêmico e serviço
fomentando grupos de aprendizagem tutorial no âmbito da Vigilância em Saúde
caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da
saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências direcionadas aos estudantes dos
cursos de graduação na área da saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único
de Saúde (SUS), tendo em perspectiva a inserção das necessidades dos serviços como
fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. O Centro
Acadêmico da Vitória, unidade da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente
com a Secretaria Municipal de saúde da Vitória de Santo Antão, elaboraram
conjuntamente o presente projeto para inovar nos cuidados à população que está
exposto a ocorrência de acidentes de trânsito, o que tem gerado grandes lesões e até
mesmo afastamentos permanentes por estas ocorrências. O Projeto junto a Vigilância
em Saúde e a Secretaria de Saúde de Vitória de Santo Antão, estão estruturados com
grupos PET/VS que já iniciam realizando estas atividades junto ao município em parceria
com a universidade , composto por docentes tutores, preceptores e estudantes bolsistasmonitores. Esses grupos serão formados de forma seletiva através daquilo que preconiza
as normas vindouras do processo d participação deste projeto.

